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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CUỐI NĂM  

DÀNH CHO CHỦ THẺ TPBANK  

1. Tên chương trình: Chương trình khuyến mại cuối năm dành cho chủ thẻ TPBank 

2. Nội dung ưu đãi: 

 

Mảng Tên đối tác Thẻ áp dụng Thời gian Nội dung ưu đãi và điều khoản 

Ẩm thực 
Manwah, GoGi 

Steak, GoGi 

Steak House 
Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Thứ 6 hàng tuần từ 

24/12/2021 đến 

31/01/2022 

Hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc 

thời điểm nào đến 

trước 

- Giảm 50% (tối đa 500,000 đồng) 

khi thanh toán tại nhà hàng nướng 

GoGi House, GoGi Steak và nhà 

hàng Manwah.  

- Được áp dụng đồng thời với các 

chương trình khuyến mại khác của 

hệ thống nhà hàng Manwah và 

GoGi House, GoGi Steak  

- Không tách bàn, tách hoá đơn 

dưới mọi hình thức. 

- Áp dụng tại hệ thống Manwah và 

GoGi House, GoGi Steak trên toàn 

quốc. 

- Chương trình có tổng ngân sách là 

800,000,000 VNĐ và áp dụng cho 

đến khi hết ngân sách. 

Đặt đồ ăn 

Online tại Grab 

Food 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Thứ 4 hàng tuần từ 

15/12/2021 đến 

31/01/2022 

Hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc 

thời điểm nào đến 

trước 

 

Giảm 50,000 VNĐ/chuyến áp 

dụng cho giao dịch từ 150,000 

VNĐ trở lên khi nhập mã 

TPBANK1. 

Mỗi ngày tối đa 100 lượt. Mỗi tài 

khoản tại Grab được 10 lần ưu 

đãi/chương trình 

 

Siêu thị 
Tất cả các địa 

điểm mua sắm 

siêu thị trên 

toàn quốc 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Thứ 5 hàng tuần từ 

15/12/2021 đến 

31/01/2022 

Hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc 

thời điểm nào đến 

trước 

Hoàn tiền 150,000 VNĐ cho giao 

dịch từ 800,000 VNĐ trở lên. Tối 

đa 100 lượt/ngày 

Mỗi KH (CIF) được hoàn 1 lần cho 

giao dịch đầu tiên trong chương 

trình 

 

Các giao dịch tại Siêu thị được 

nhận diện bằng mã ngành Đơn vị 

chấp nhận thẻ là 5411 - Grocery 

stores,supermarkets 
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Siêu thị Online 

tại G Kitchen 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng, ghi nợ quốc 

tế TPBank Visa, 

Master, JCB 

Từ 6/12/2021 đến 

31/12/2021 

Ưu đãi 59,000 VNĐ cho đơn hàng 

299,000 VNĐ 

Chi tiết tại đây 

Thời 

trang 

Uniqlo, ZARA Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Từ 24/12/2021 đến 

hết ngày 30/1/2022 

Hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc 

thời điểm nào đến 

trước 

Hoàn 20% (tối đa 200,000 VNĐ) 

cho các chi tiêu tại Uniqlo, ZARA 

Áp dụng khi mua sắm vào Thứ 7, 

Chủ nhật cho 100 giao dịch đầu tiên 

mỗi ngày.  

Mỗi Khách hàng (CIF) được nhận 

hoàn tiền 1 lần không quá 200,000 

VNĐ cho giao dịch phát sinh chi tiêu 

sớm nhất tại Uniqlo/ZARA trong 

thời gian diễn ra chương trình. 

Vé máy 

bay, di 

chuyển 

Vietnam 

Airlines 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Thứ 3 hàng tuần, 

Từ 24/12/2021 đến 

hết ngày 30/1/2022 

Hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc 

thời điểm nào đến 

trước 

Hoàn 300,000 VNĐ cho giao dịch từ 

1,5 triệu trở lên trở lên, dành cho 

500 lượt đầu tiên tại Vietnam 

Airlines 

 

Mỗi Khách hàng (CIF) được nhận 

hoàn tiền 1 lần không quá 300,000 

VNĐ trong thời gian diễn ra chương 

trình 

Grab Bike/Car Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần từ 

15/12/2021 đến 

31/01/2022 

Hoặc đến khi hết 

ngân sách, tùy thuộc 

thời điểm nào đến 

trước 

Giảm 30,000 VNĐ/chuyến cho giao 

dịch từ 50,000 VNĐ trở lên khi 

nhập mã TPBANK30.  

Mỗi ngày tối đa 200 lượt. Mỗi tài 

khoản tại Grab được 10 lần ưu 

đãi/chương trình. 

Du Thuyền 5 

sao Paradise 

Elegance - 

Paradise Grand 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng, ghi nợ quốc 

tế cá nhân TPBank 

Visa, Master, JCB 

Từ 10/12/2021 đến 

26/04/2022 

Giảm ngay 500.000 VNĐ cho chủ 

thẻ TPBank khi đăng ký Tour du 

thuyền 2 ngày 1 đêm. 

Chi tiết tại đây 

Mua 

sắm 

Online 

Lazada Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

Từ 09:00 sáng đến 

23:59 từ 11/11/2021 

– 31/01/2022 hoặc 

đến khi hết lượt ưu 

đãi của chương trình, 

tùy theo điều kiện 

nào đến trước 

Giảm 50,000 VNĐ cho đơn hàng 

từ 300,000 VNĐ Lazada 

Áp dụng 100 lượt đầu tiên mỗi 

ngày 

 

Mỗi thẻ được tối đa 3 lượt trong 

cả chương trình 

 

https://tpb.vn/diem-uu-dai/hot-deal/gkitchent
https://tpb.vn/diem-uu-dai/hot-deal/paradise
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466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Áp dụng thứ 2 hàng 

tuần và các ngày 

11.11; 12.12; 1.1; 

tuần lễ Black Friday 

từ 23-26/11. 

TIKI Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Từ 09:00 sáng đến 

23:59 từ 29/11/2021 

– 31/01/2022 hoặc 

đến khi hết lượt ưu 

đãi của chương trình, 

tùy theo điều kiện 

nào đến trước 

Áp dụng thứ 2 hàng 

tuần và các ngày 

12.12; 1.1 

Giảm 150,000 VNĐ cho đơn hàng 

từ 800,000 VNĐ tại TIKI 

Áp dụng 100 lượt đầu tiên mỗi 

ngày 

 

Mỗi thẻ được tối đa 3 lượt trong 

cả chương trình 

 

Shopee 
Tất cả chủ thẻ tín 

dụng quốc tế 

TPBank Visa, 

Master, JCB 

(Không bao gồm 

thẻ của Doanh 

nghiệp). Đầu Bin 

Thẻ áp dụng: 

466582; 466583; 

470970; 536287; 

356586; 401286 

Từ 09:00 sáng đến 

23:59 từ 11/11/2021 

– 31/01/2022 hoặc 

đến khi hết lượt ưu 

đãi của chương trình, 

tùy theo điều kiện 

nào đến trước 

Áp dụng thứ 2 hàng 

tuần và các ngày 

11.11; 12.12; 1.1; 

tuần lễ Black Friday 

từ 23-26/11. 

Giảm 100,000 VNĐ cho đơn hàng 

từ 500,000 VNĐ tại Shopee 

Áp dụng 100 lượt đầu tiên mỗi 

ngày/Đối tác 

 

Mỗi thẻ được tối đa 3 lượt trong 

cả chương trình 

 

Giải trí 

Online 

FPT Play 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng, ghi nợ quốc 

tế cá nhân TPBank 

Visa, Master, JCB 

Từ 16/12/2021 đến 

30/01/2021 

Hoàn 50% (tối đa 150,000 VNĐ) 

dành cho 500 khách hàng đầu tiên 

khi thanh toán tại FPT Play.  

Áp dụng ưu đãi cho giao dịch sớm 

nhất của mỗi khách hàng trong 

chương trình 

Mỗi Khách hàng (CIF) được nhận 

hoàn tiền 1 lần không quá 150,000 

VNĐ trong thời gian diễn ra chương 

trình 

Chi tiết thể lệ tại đây 

Spotify, 

Netflix, iTunes 

Tất cả chủ thẻ tín 

dụng, ghi nợ quốc 

tế cá nhân TPBank 

Visa, Master, JCB 

Từ 16/12/2021 đến 

30/01/2021 

Hoàn 50% (tối đa 150,000 VNĐ) 

dành cho 1,000 khách hàng đầu 

tiên khi thanh toán tại 

Spotify/Netflix/iTunes 

Áp dụng ưu đãi cho giao dịch sớm 

nhất của mỗi khách hàng trong 

chương trình 

Mỗi Khách hàng (CIF) được nhận 

hoàn tiền 1 lần không quá 150,000 

VNĐ trong thời gian diễn ra chương 

trình 

https://tpb.vn/diem-uu-dai/hot-deal/fptlan
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Mỗi thẻ chỉ được nhận hoàn cho chi 

tiêu tại 1 trong 4 đối tác: FPT Play, 

Spotify, Itunes, Netflix (Ví dụ thẻ đã 

được hoàn cho Giao dịch trên FPT 

Play, sẽ không được xét hoàn tiền 

cho chi tiêu tại Spotify). Ưu tiên xét 

hoàn cho giao dịch chi tiêu tại FPT 

Play trước.  

 

3. Điều kiện chung: 

- Việc thanh toán tại các đối tác sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện tại từng đối tác. Đối với những 

thắc mắc liên quan đến việc thanh toán tại đối tác, Chủ Thẻ liên hệ Bộ phận chăm sóc Khách hàng 

của mỗi đối tác để được hướng dẫn và giải quyết. 

- Ưu Đãi chỉ dành cho khách hàng cá nhân. TPBank bảo lưu quyền từ chối áp dụng Ưu Đãi cho các 

thanh toán có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được thanh toán sử dụng cho mục đích kinh 

doanh.  

- Tất cả các ưu Đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.  

 

4. Điều kiện về thẻ nhận ưu đãi: 

Với các chương trình Hoàn tiền: Tại thời điểm hoàn tiền Thẻ Chính phải ở các trạng thái hoạt động, 

không có các trạng thái (Hủy thẻ, Nợ quá hạn, Phát hành lại/Thay thế thẻ, Khóa chờ hủy, Nợ quá 

hạn, Thẻ cần xác định lại thông tin, Thẻ hết hạn, Thẻ bị khóa do nghi ngờ rủi ro, lộ thông tin) (căn 

cứ theo ghi nhận tại thống thẻ của TPBank) 

 

5. Thời gian xét thưởng và chi trả thưởng: 

- Thời gian xét thưởng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi chương trình, TPBank thực 

hiện xác định giao dịch hợp lệ theo Quy định chương trình (căn cứ theo ghi nhận trên hệ thống thẻ 

của TPBank) trong khoảng thời gian diễn ra chương trình trên hệ thống thẻ của TPBank.  

- Thời gian chi trả ưu đãi: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, TPBank thực 

hiện chi trả số tiền hoàn vào thẻ cho KH. 

 

6. Quy định chung: 

- TPBank xét thời gian chi tiêu căn cứ theo thời gian giao dịch thành công và cập nhật thành công 

vào hệ thống thẻ của TPBank. 

- TPBank có quyền yêu cầu chủ thẻ cung cấp các hóa đơn giao dịch (hóa đơn mua hàng và hóa đơn 

thanh toán thẻ tại các ĐVCNT) và các chứng từ khác để làm căn cứ xét duyệt các giao dịch chi tiêu 

hợp lệ. TPBank có quyền không trả thưởng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không 

cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các chứng từ liên quan trước thời gian quy định hoặc mã 

hóa đơn giao dịch của khách hàng không thỏa mãn các quy định của Thể lệ chương trình. 

- TPBank có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng để phục vụ cho hoạt 

động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của TPBank. 

- Chủ thẻ có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền TPBank đã trả thưởng cho chủ thẻ trong trường 

hợp TPBank có căn cứ chứng minh giao dịch được trả thưởng là giao dịch không hợp lệ. 

- Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị trừ ra khỏi điều kiện xét chi tiêu  

- Trường hợp tổng số tiền hoàn của KH trong kỳ lẻ dưới 1 VND, TPBank sẽ thực hiện làm tròn xuống.  

- Các thủ tục phát hành thẻ, biểu phí, điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Thẻ vẫn được áp dụng 

đối với các KH theo quy định hiện hành của TPBank.  

- Mọi quyết định của TPBank liên quan đến Quy định ưu đãi này là cuối cùng, chính thức và thông 

báo tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank và/hoặc trên trang web chính thức của TPBank.  
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- TPBank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất 

kỳ cá nhân nào gánh chịu dưới bất kỳ hình thức nào ngoài các vấn đề liên quan đến ưu đãi theo 

Quy định này.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết 

theo thỏa thuận giữa TPBank và KH, phù hợp với quy định của pháp luật.  

- Trong trường hợp số tiền hoàn cho KH được hệ thống của TPBank tính toán chưa chính xác, TPBank 

được quyền tính toán lại số tiền hoàn cho KH, đồng thời TPBank được quyền tự động trích Nợ từ 

Tài khoản thẻ và/hoặc Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại TPBank để thu hồi lại số tiền hoàn 

cho KH (nếu số tiền hoàn được tính toán lại nhỏ hơn số tiền đã hoàn trước đó).  

- KH được nhận số tiền hoàn lại dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày hiệu lực Quy định này. 

- Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn 

quyền quyết định của TPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp 

luật và phải được thông báo trước 03 (ba) ngày tại các Đơn vị kinh doanh của TPBank và/hoặc trên 

trang web chính thức của TPBank và/hoặc bằng cách khác do TPBank quy định từng thời kỳ. 

- Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, KH liên hệ qua Hotline: 1900585885; (024) 

37683683. 

 

 


